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విన్నపము 

కిఢచిన వేసపిసి గా ర్యాంత్గం ఘు మాద నేను అనంగ 

పురు జల్లాలోని "పినుకొం వకు. బోయి యుండి నామితుల 

గొ మ! శ్ర. శ్వగంకి రముగారి యింటబసచేస యుంటిని, 

వారు నాకు Ilha Moor) థామస్, మూ్ అను కసీం 

వలస ఆంగ ముస రచించిన (Paradie And the Pern) వాం 

“న్ ఆండ్ పె అను చిన్ని కాన్యరత్నెము నిచ్చి యివ తను 

గున నుండన బాగు దుననదిరి, నేవప్పుడా" పు స్తకి మును జదివి మి 

క్కి మానందించిణని. కాసి మె స్నతౌగయ సమన్విత మై 

“వరిస భరితెమై నానావిధశ ఫా న్ధాలం కార కోభీత ము పండిత 

పామరులకున. (స్రీ పుకుషులకును స్త న బఠింకు! 

దగివదియు నైన యాయుత్కృృష్ట కావ్యరత్న మును దెనింగించు 

టకు నాకు శ్రి లదొ యని నంకించి యష్పటి కూరకుంటిని. 

ఇప్పుడు పరమేశ్వరుని కృపచే నేదో యొకవీధముగ( గిన్నరీ 

విజయమనుపేగం ఎెనిలిం ఉల నిగితిని, ఆంధు/లందణు సికావ్య 

రాజమును ధారాళమ౫”౫ నుపయోగింతురు గాక, 

ఇట్లు విన్నవించు విభేయు(డు, 

ఆదిపూడి నోమనాధ రావు, 

౩ ఇశాక్రురవు-, గోదావరి౭ల్లా, 

న. 



పతాకం. యాల. రకాల... పా తు 

గీ॥ అనువుబూటుగ సంసార 4 యాతోజరప 

నెందణోసాయ మొసంగితి 4 రెలమిశోడ 

నందఆఅరకు. “నిన్న రీవిజ 4+ యంబుూద్ని 

నంకితం బెచ్చి కేలాటడ్డు 4 నందుళొనుండు 

మిత్రనరులార ! యిీశ్వర $ పుత్తులారా ! 

ఆదిపూడి సోవునాథ రావు, 



గయా యాయ (11 ఫా న్ ie గా ట్ 

త శ త as క్ర. 

నీత మూలిక, 

భానురంబగునె. క్క ప్ర 4 భాతమందు 

స్వగనందన సుందర 4 చ్య్వారసీమం 

గిన్నరియొక రు నిలంబడి ౪ ఖన్నయగుచు 

గాన పూరంబుకరణ స్వః ప్రానమోయు 

నమరగంగానదీ నాద 4 మాలకించి 

యజ గెజచియున ము ంనునుండి ఆ టు స నార 3 4 నంసునుం 

పర్వితన పత్ములమోా(దC 4 బకుచునుంగకు 

వింతగొబ్సు సమ'జ్జు ల 4 కాంతింగాంచి 

యకట! మాదాడగియపచార 4 మాచరించి 

యిట్టస్వన్ల క సుఖము. బోం 4 గొటుకొనియె 
ల ఎగా లు 

ననుచు విలపిం చెనశ్రవుల్ 4 కనులనించెం 



కిన్న రీవిజయము, 

“ రాలియెజబులనివాడని 4 పూలనడుమ 

నచట విహరించుపుణ్యాత్ను 4 లనుభవీంచు' 

వాం సై ఇ ర్ట వ 0 నా ఖ్యామింతసి వర్ణింప థీ శకషిమగునెః 

వనథివసుధలయ.ద్యాన + వనము లెల్ల 

జక్కలం దెల్ల వ్లసిల్లు 4 సుమము లెలై 

సాకునుండిన నేమి! యా 4 నందనమున 

వెం సునెక పు వ్వె యిస్నింట 4 మించిమెజయు. 

ఇాారుతరమగు సరళనృ 4 కుంపురీవి 

ప్రస్ఫుటముగం దనలొ"నం 4 బ్రతిఫలింప 

ఫతజలపూరితమ్ము కా 4్రీ ర సరము 

విమలతర ముగ నెంోన 4 వెలయుంగాక; 

అచటికనుములం బకిపాజు 4 నంబుభథార 

లింపుగొల్పడు రవముల 4 సింపుంగగాక; 

“షిం౧ససుహోె')' లోని తెలిసీరు 4 చెల(గుగాక్ 

అందలి సువర్ణ పూరమ్ము 4 లలరుంగాక, 

ఫి నన్ని౦'ఎమించి స్వ 4 నర్రానందనరు 

సీరముల సౌరుళరు వ 4 రించి చెప్ప 

ధన్యు””స్వవాసులే 4 తగినవారు. 



క్రిన్న రీవీజయము, 

గగనమునం దారతారకు నెగసిపోయి 

వహ్ని నప్బంబు వణకును 4 బర్యియుందు 

కదు వెలింగడు లోకలో 4 కములశేగి 

గోళగోళ సుఖమ్ములం 4 గూర్చికూర్చి 

ఏనినుకొ్కొ-క్కిా-టిని మిలి 4 లేనియేం వైం 

బెట్ట హెచ్చింప 'మొత్తిమూ 4 నట్టసుఖము 

స్వర్షమున నెక్క_నిమిషంపు + సాఖ్యమగును” 
అనుచువావోయెంగిన్నరి 4 యనిలపుర్సి'). 

దేవదూశయు దిన్య బే 4 జోవిరాజ 

సంభ నవ్యప భా ద్వార 4 పొలుండపుడు 

నగచుచుం జెడి కిన్నరి 4 నంకంజూచి 

చేరువకుం జేరి యాక న్నె 4 చేయుచున్న 

జాలిగా ల్పడు గీతంబు 4 నాలకింప 

నతనికంటను జలబిందు 4 వంకురించి 

భూసురులునందనములో నె 4 పూచునంచు 

జెప్పునీలంపు వరిమోంద € నెప్పుచుండు 

నమృతపూరంపుందుంపర + యట్లు వెలింగెం 

అంతంగిన్న రిగనుణగాొని 4 యమరదూత 

6ఫ్ జ జ పతితమయ్యును సౌందర్య 4 భవనమైన 



క్న్న రీవిజయము. 

వంశ మందుద్భవిల్లిన 4 ఛానురాంగి! 

యొక్క. బయాశ వినుము నీ 4 కున్న దెల్లం 

“బరమపురుషుని శాశ్వత 4 ద్వారమందు 

నాతనికి( బ్రీతికరమయి 4 యలరుదాని 

నిప్పు కొనను నొనివచ్చి + యి చ్చె నేసి 

గిన్న రితుమింజంబడు)నసి 4 (కియలఫలము 

నుడువువుస్తకమున వ్రాయం 4 బడెనుగాన 

వెదకి దానిని గొనిరమ్ము 4 వేగబొమ్ము 

దురితమంతయు గిన్న3! 4 ఉఊెలంచికొనుము, 

పీభువుచేతను తుమియింపం 4 బడినవారి 

స్వీకరించుట కిరము సం 4 ప్రీతికరము; 
పొమ్మ' నుచు. 'జెప్పిపం పెను 4 నెమ్మదిగను. 

అలరికిన్నరి యాదూత 4 పలుకులకును 

గగనమణయగు భాస్క్లరుం 4 గాంగిలింపం 

బరుగులిడు తోశచుక్క_ల  వడినిబోలి, 

స్వర్షవప్రంబుమిోందిక 4 సాహసించి 

యెక్కు. చెడురక్క-సుల నెల్ల + నుక్క-డంప 

అవ్వుమని శేయిదేనతల్ 4 అువ్వుచుండ 

రభ'సమునంశూలజు నుల్కల 4 రయనముమిాఆి 

నెగడుజవమున సీలంపు 4 నింగికెగసి 



కేన్న రీవిజయము. 

సుప, భాతంపుంజూపగు 4 సూర్యు చేత 

'నెలుగు భూమార్షమునుబట్ట 4 వేడ్కుమిోాం= 

మనవి శాలమహాచక 4 మునకు మోద 

దిన్న గావాళి వలయముల్ 4 దిరుగ(జొ చ్చ. 

“ దవునకుసిక్ల్ కాన్కను 4 చెచ్చుటకును 

నెటకు వెదక ౦గం గిన్నరి 46 యగవలెనె! 

“మెళ్ళనా3 ి సం బములకి'ంద 4 వెలంగి్ వెలుంగు 

'లక్క్ా లేన" కెంపుల థీ బక్క-టిల్ల 

మించుకోశంపు సిరులసి $ శీంచియు:/3; 

దిన్యముగ వెల్లు “నరనీయా” 4 దేశమునకు 

దశ్నీణమ్మున ముసి సం 4 ద్రముననున్న 

కమ్ము తావులదివులం 4 గాంచియుంటి; 

రంగుదళ త్తు నమృతము 4 ప్పొాంగచుండు 

మాసిక పు జెంవిదు” ప్కభు 4 పానపాత్య్ర 

నెచటభూతాళదాంచెనో 4 యెతగియుంటిం 

గాసి యాదేవునకు సిందుం 4 గాన్మగా గయ 

దీసికొనిపోవందగిన దె 4 ద్రయిను లేదు. 

అమ్మహ ప్రభు చిత) సిం 4 హాసనంపు 

దివ్యసోవే నములవలె + దేజరిల్లు 
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'నెక్కమణ్యెన నెన్నండే 4 నుండియున్నె? 

ఇాశ్యతానంత సింధువా 4 స్వామియేడ ! 

యాయవమ్మ్ముతపందులివియేడ ! 4 యీడశేడగ” 

అనుముదలపోయుచుండి భూ 4 హోందవులకు 

ధామమైుసంప్పు సుందర 4 భూమిమిోంది 

గాలిగదలంగ. గిన్నరి 4 గరులువిస రె. 

ఆ నెలనుగాలి సర్వతా 4 పాపహారి; 

అచియంభోధి యుప్పొంగి 4 యానరించు' 
శే గావో క్ అ ట్ అల చ త్రీ ° దృణమణుల పళ్లు బవడంపుం 4 ద గగట్ల 

ఖరెకి రుని వెచ్చమినుకుల థీ గర్భమంది 

సగములచ్చట మించు ర కీ త్నాలసిను; 

అలన చియుంచి స్వర్థ ౦బు 4 నలలకింద 
౯ / 

ఏలు? స 0 ప్ర . వాగులు౧గొల్పు ధనికి స దషథువులట్ల్రు 

కిమ్మిపొదగొండ్లు నచ్చ 4 గంధవనులు 

కీన్న రొకినందనమ్ముగా థీ నెన్న వచ్చు 

గాని మాంనవర కముం 4 గలసియిప్పు 

జఇఅంగాం బాఆబొచ్చె నా + యేజులెల్ల, 
& bE 

గ మగ మలంజమ్ము వాదరింపై 4 గములనుండీ 

"ారమరణంపు వాసన 4 గొట్లందొడలా 

మానన్రునకి ల బలిమైన 4 మనుజుతనువు 
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సరళితర కుసుమోచ్చా్టాస 4 పిమళ మును 

మలినగంధ మ్ముం గూరిచి 4 ములపటజచె, 

భాస్కరపియధామమా! 4 భాగ్యసిమ ! 

అకట! నీగొప్పదిన్య దే + వాలయనుల 

నూడకంచెాల సిడల 4 నెప్పుననుల 

నద్భుతీంబుగ దనరు గు 4 హాఆయయముల 

విగహాక్ళణిగాం చిన 4 విపులగి లల 

నవనిపాల సహసం 4 ాసనములఈ 

భొడుపటుపంగ దంగోగి 4 వచ్బనెవడు? 
అక 

“ఘాజనికద! కూూరుం 4 “ఘాజసి'కి ద! 

అతనిధాటికి ముందట 4 నకట 1! చెదరి 

యార్య రాజకిరటమ్ము 4 లవనింబడియె; 

నంతిపురినున్న జన రాండ్య) 4 “అురనున్న 

ప "2గలడెొంచి ఇసి న్రైం వజ్రుభూపల గంచెంచి 4 వానినెల్ల 

"వేంటకుక్క ల మడలందు 4 వేల్లు 
££) 

రాచక న్నెల నంతేఃపు 4 రమ్మునంచె 

అకట! పూజారులను నాల 4 యమా 

కరుణయొక్కి.ంత లేకుండ 4 నజికివ చ 
Qe 

నెబపడంగాటణి దివ్యదే 4 వాలయముల 
లట ల 

నందు తెలిగినముణిభాన 4 ణాళిచేతం 
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బుణ్యనదులను గటకటా*! 4 పూడ్చివె చె 

అపును కిన్నగి యొబిని 4 యావినుండి 

కి)ందిరణభూమిమోాందికి 4 దృస్మపణవపి 

కాంచెందనసీను వది చెంతం 4 గా)లువాని 

నిలబడిన వాని నెలపాయ 4 ములయువారి 

గేలవిణిగి యెకని 4 వాలుసాని 

శరథిలోనున్న యొక్క_కే + శరమువాి 
యోధవర్యుని నెంటిగా + నున్న వాని, 

జయముగొని విజ్తపంగు “ఘా 4 జనియు వంతం 

జకుచువాండగు నాయోధ 4 వగునిగాంచి 

చేను7లిచిన మకుటాది 4 నిఖలవస్తు 

చయములను ఛాలుగొనుము నా 4 శ రణు-జొచ్చి 

మనుమనిన మాటుపణుకిక్ 4 వశాామూని 

కాజుతన దేశ వీరర 4 కృొమునుగలసి 

గ ఇెటుచుం డెను 4 నేటు-జూవీ 

పౌదినినుండిన కడపటి 4 ములికిందీసి 

యుఅముగుటిదూచి పం పెం బి థీ త్యుగ్తరముగ 

నమలకీ రిరతుండగు 4 మైోందవుండు 

నసేవాధురంధర 4 ధీయుతుందడు. 



కీన్న రీవిజయము, 

సరిగనేసిన బొణము౯ా 4 గుటీకింద ప్పెం 

బడియెవీరుండు కూ)రుండు 4 బిదికిపోయె) 

నాపిదేశ ము కిన్నరి 4 యాత్మనిలిపి 

పోరుసందడి యంతయు 4 ముగియగానే 

యొక్క_పాభాతకిరణంబు థీ నెక్కి-డిగి 

స్వేచ్చత" జన్నమె త్తిన 4 ఏీరనరుని 
యాత్న నెడలక పూర్వమే థీ యామహాత్ను 

నమలహృదయంబునందుండి 4 యతులమహిమం. 

దొఆగుక డపలొరక చిం 4 దువ్రును గొనియె, 

ప స్వర్షమున వెల్లు నామహాో 4 ద్యారమందు 
౧ ౧ 

సర్పణముచేయ నెంతయు నర మెస 
యా 

న్య-గానిది దప్పక 4 కాఇలుంగాక . 

తఅచుగారణభూమిసిం 4 దొఆంగునట్ర 

రక్కబిందులు నిందాక 4 రము లెయెన 

= రక్కినిటు స్వీచ్చ కర్పించు 4 రక్తమెన్న 

నంథనపు(బువ్వు పొదరిం డీ క్రిందమించు 

పొవనతరంగిణిని మైల 4 పజుపరకుండు 

నంతటిపవిత్యుమై కడు 4 నలరుచుండు, 

భక్తితో స్వేచ్చదేవతా 4 పతమమూని 

రక్ష మును ధారవోసెడు 4 భక్ళనరుని 
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హృదయమందుండి యాదేవి 4 పేమమిోఅ 

నంత్యతర్చణముగంగొని 4 హార మందు 

నమలతర మైన యాయకరు 4 గాంబుకొణమె 

యూూశ్వర పీలిక రమయి 4+ యెసంగుచుండు 

నన్ని క్యా లమిన్నయె 4 చెన్నుమోాణు” 

అనుచు నెలుంగ ల్రిపలుకుచు $ నాత్మ్మనలరి 

యెగసనిపోయెను గిన్నిరి 4 గగనమునకు. 

తాను నీరీతిచెచ్చిన 4 దానినంత 

దివ్యతరముగ వెలిలెడు 4 దేవదూత 

చేతనిడగాన యతండు వీ 4+ మీంచిబానిం 

బాాణమిటుటేశి మునకు న 4 రణము సేయు 

క "ర్యనిధులకు నుసలాడు 4 స్వాగతంబు 

పీీతికరమెంతయును మూకుం 4 పోతికరము 

కానియూడుము కిన్న నీ! 4 క దలదయ్యె 

స్వర నందిన సుందర 4 ద్వారమందు 

బద్ద నలు లను స్పటిక క 4 వాటమకట'! 

కాన సీర క్రెబిందువు 4 కంకెంహాడం 

గడు పనితి /,మ్ముగాం గాన్క._ శ గ్యాలవలయు 

సీకుస్వర్షంపుందలుపులం + దెఅచుటకును” 

నంచుంబలికెనుగిన్నరి + యాలకింప 
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స్వ మునుగాంతునికనని 4 సంతసిలిన 

యట్టి తొ లియాక యిట్లు ని 4 శానగాల 

ద నీణమ్మునదఫ్వులం 4+ దనరుచుంగు 

నాఫ్రికాలోని చం దాదు) 4 లందు వాలీ, 

ధరజనించిన నరుల చే 4 తములయబడక 

గుట్టుగా గాఘననములం 4 బుభ్రినట 

సాగనుగాం దనపా మైల 4 చుట్టుమూూ(గి 

సిటి వేల్పులు పతిత” థీ నృత్య మూగి 

తేన వినూ3నమందన్ని 4+ తములంగాం”ొ 

భూరసంతోవమును వెలి 4 బుద్చునక్టి 

మేటోయీోజిపునలు' పె 4+ న్నేటినిటం 

దనదుగరులకుంగిన్న ర 4 నునుపుంగొలిపె, 

ఆతా... ఆగర లారానల ఫ్ర 

దివిని వెలివేయబడిన యా 4 దేనకన్య 

మింటనటనుండి “యీజిప్ర్ర” 4 మో-దవాలి 

దాసిఖనార వనముల + దాసిగువాల 

దాని రాజసమాధి సం 4 తతులంగాంచి 

దీఘ౯నిశ్ళా పసములబుచ్చి 4 తిరుగజాచ్చా ; 
నంత వెచ్చని “రోసెటా” 4 యనెడుకొనుము 

మింద వేలుచు నచ్చట 4+ మెలంగయచుండు 

పలు తెజిరగుల రంగుల € పాన్రురములు 
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లీలగావించురవముల 4 నాలకిం చె, 

నంతవరన్లనిర్మల 4 కాంతియుతము 

శాంతిమయము “మిరస్స్ప”ను 4 దారుసరము 

గాంచి రూనాంతిరొదలం దొ 4 లంచుచుండు 

వెల్ల కొంగలగరులపై 4 వెలుంపచుంను 

తేట వె న్ని లకెలమిలోం 4 చేలుచుండ; 

దృశ్య మెంతయు రమ్యమై ఖీ తేజరిల్ల; 

నింతక "టను నందమై 4 యెసంగు దాసి. 

గాంచియుం దు నెమతుక్యాం డె 4 క్కాలమునను ? 

పండు వెన్నెలలోంబెడి 4 పంక్షుపంజెం ; 
యా ౧m 

గాయుశేయెండను బయళ్ళు 4 గాచుకొనియె 

జేరినిదురసూచింప 4 కీగములను 
౧ 

బ$ుమె తెలి వాల్చు 4 పడుచులటు 
(J) అంత యజ ౧౧ 

ననములనుబత)ముకుటముల్ 4 దననుచుండు 

తలల నెయ్య న ఖరూర 4 తతులువం చెం 

ఎ) యును స బ్ర బె సూర్యుండుమేల్కొను ¢ వేళ కెల్లం 

దాముకొ త్తని యండచం 4 దములమిథతీ 

చేవ శేయెల్ల సరసిలో 4 లీలమెజయం.. 

జెలంగి వెలిదమ్మిపువ్వులు 4? జలకమాడె; 

మంచికలగాంచి నంగతుల్ € మఆచిపోనం 
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గావిగాజ వీయందున్న 4 నసుకులటు 
లు అలాని లు ౧ 

పొలుపుడణేిగిన గుడులునో 4 పురములుం డె. 

దిన్యమై శాంతముగనుం డె ద న్యమెల్లం. 
యె ల ౧౧ 

శదున. ఎనినిడాలడా ఆ దా త న 

గూయుచుండెకు తీతుకు 4 కూంతదప్పు 

్వుత క ర్ల ను: వినుట కెద్దియు లేదయ్యె 4 ఏనులకును ; 

వడినడినిసన్న మేఘమ్ము 4 లెకలిపోయి 

లీలత' జందహాసముకా 4 గాంలంజేయం 

గరము మెజసెకు విహగ 4 విగహాముకరణి 

మిన్ను మున్రైడుకంబను 4 మిందికొనను 

గాం చెమేనియు( గదలక 4 కూరుచుండి 

యింద్య్భనీలపుంగాంతుల 4 సినుచుంకు 

పతుములనెప్పు “సులాన” 4 పశ్నీదప్ప( 
అడే 

గాంచనెవ్వరులేనైరి 4 కన్నులకును, 
 ఆకోోలనునసాో-.నననాసాండానా మూక ఇ బాలా, 

ఇట్లు శాంతము(గాంతమై 4 యసంయగన దట 

ఘూరమగుమంటగగక్కు_ నె + డారియెన 

ఏచియెజుంగస్మికూరవకా 4 వేండిగాలి 

భీకరమ్మగునా “మారి” (Plagne ) ¢ విచునంచు. 

జూచు నివ్వనికై నను 4 దోచియున్నె? 

దానిగరిగాలిసో(కిన 4 తత్తే ,ణమున 

మాన వాకృతినున్న యే 4 (పాణిగాని 
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వేడి “సైమూము”గాలికి 4 వృకుతతులు 

మాడిపడునట్లు మలమల 4 మాడిపడును ; 
భన్యదరక నున్న యెందల్ 4 పడుచువారి 

ఫాలమున(గాంలిణజల్లు చు 4 భానుండరిగ, 

వార లేయిప్పుడాఘూార 4 మూారిబాగిం 

జిక్కి-కుళ్ళరికుటింబడి 4 యక్కటక ట! 

యనుభవింపరు వారింక 4 నర్కు-సుఖము. 

ఖననసంస్కా-రమును బొంద 4 ననున లేక 

నిండు నెన్నెలదమపయు 4 నిదివోవం 

బుడమివై రాసులుగ రాలి 4 పడినయట్టి 

థె వములనుజూడమదికి వి 4 పూదమొదవు; 
ఈచెడినకూటి కెంతయు 4 నేవగించి 

పెడముఖము వెట్టిగద్దలు౯ 4 వెడలిపోవు; 

పొడుపడీనట్ట పత్తేన 4 పథములందు 

భయముగొల్పుచుగగొవ్వి సి 4 వంగియొక+ు 
యెరను వెదకుచునడు రేయి 4 దిరుగు చుండు; 

కటిక చీకంటిపడ్డ మా 4ర్ల మ్మునందు 

దీనిసిలవిశాలోగ) 4 దృస్టికకట! 

చాన బగుకుల నడుమను 4 దేవులాడు 

నెక్క-దురదృష్టుండెవడైనం 4 జిక్కె_నేని 

వానిదుర్హశ నింక జె + ప్పంగందర మె! 
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అపుడుకిన్నరి ఘోర 4 దృశ్యమునుగాంచి 

“అకట! మానవజాతి! సీ 4 వటులుతొలుత 

సురవనమునుండి జూ=*ీన 4 దురితమునకు 

నచ్చుకొంటివిదండుగ 4 లఫిక ములుగ, 

స్వర నందన కునుమాళీ 4 సొరభమ్ము 

వదలకింకొను నితోన 4 బొదలుచుం డెం 

గాసనిమాయాహిజూడలున్ 4 మానకుం గె” 

ననుచుంగరుణాశు9వులు దన 4 కనులసించె) 

నరుని కై జాలిగొనియిట్లు 4 సురలువగవ 

బొడమునెక్కొ-క్క- కన్నీటి 4 బొట్టుగూడ 

నమృతంబగుశ క్రిచే 4 నలగు(గాన 

'నలుయుకన్నిరు కిన్నరి 4 విడుచుచుండం 

జట్టుగాలియు శుభ)మై ఖీ శోభంగాం చెం 

నింగిమైనుండి కిన్నరి 4 లొంగిదూడం 

జెలువుమోొజీసన నారింజ 4 చెట్టుకొన్ని 

గానవచ్చెను వానిలో. 4 గ్యాలుచున్న 

ఫలములును బూలుశాలిచేం 4 ౫లసిమెలసి 

పీతివృద్దులుగడు బని 4 పిల వారు 
/ mp na) 

గూడిక్ర)డించుచున్న ట్లు శ కొమరుమిగి ల 

పూచిపొ ల్చెడు నాకాత్త 4 పొదరుక్సింద 
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దనరుచుండుసరోవర 4 తటమునందు 

శ బమింతయు లేని యా 4 సమయమందు 

నింటికడనుండి యెవ్యరి 4 కంటయుడక 

యీకతంబుగ మృతి చెంద 4 నేసగుదెంచి 

వనరునెకరోగి మూలుగు 4 వినగవచ్చె; 

సుఖగనున్న ప్పుదేగిన థీ వోటనెల్ల 

చెందటక్ొొ పేమపాత్సు(డే 4 యసంగియిపుడు 

పరిచితుండొక్క_(డును లేని 4 వానివలెను 

వగచువాగరేని చూచెడు 4 వార లేని 

నెక్క-_రును లేక మరణించు 4 చున్న వాయు 

కాచియుంటకుయాడ నె 4 క్క-(డును లేడు; 

ఎదుటంగ(ంటికిం జరగా 4 సెసంగుచుండు 

సరములోనుండి పుడిసెడు 4 జలముదెచ్చి 

హృదయమందలీ దగందీర్చ 4 నెసయడులే(డు 

అన్ని శ బములడంగిన 4 యఫుకుగూడ 

దూరగానము గతివినం 4 దోంచుచుండి 

సర్వమును దీజిపోయిన 4 సమయమందు 

గుటిలసంసార సాగర 4 తటముం జేరి 

ప కందనియాతమో 4 శాశనియందు 

నాత్మదన తెప్పందో, సెడు 4 నవనరమున 

లలినినాల్బెడు చిన్నివీ 4 డొ-లుపనంగ ' 
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నెప్పుక ఉపటి మూటను 4 జెప్పుటకుకు 

జిరి మెొజటింగిన సారే నం 4 నెంత జేరు! 

అటుదిక్కె_ణ్ ఎనక 4 నాతంవున్న. 
యా టు 

దడవులనెణింగివలచియు 4 దనరకునింగి. 

దనడియని చెప్తాటకుంగాని 4 తివిరుభో.3 

జన కునివిశాల భవనణా 4 జమ్మునంద6 

దన్ని టలమంగెసేపించు 4 సన్న గాలి 

సాటియాబోటి కనదగు 4 తేటగాలి 

చలుముఆబుగ చిమ్మైడు 4 చల గాలి 
య ౧ ౧ 

పీంసున్రల సీమంబ్యుైన 4 చందనపు 

గొంద పుబొాగల్ బుణులొ_ను 4 కమ్ముగాళ 

హోయిగాపీన నీనడు 4 శేబివికుచు 

చెడ్డగాలికిదూర మై 4 చేమముగను 

నున్న దనుదలయబాక్క_ అ 4 యుుముందు 
Cc 

సంతసమ్మునుగా ల్పె నా 4 చాననున్న 
పదుచు వాంకగు నావ్యాధి 4 గాచు వరకు, 

కానిదూకువముదెవనెయోా 4 కానియవిగో! 

మయొంటరిగ నెవరికేసియు. 4 గంటంబడక 

వెలువగ(జలు నీపొద 4 రిలువెడక 
eh na) (+; 
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నమ్మహారోగ్య దేవత 4 యంపినట్టి 

యలరు పాయంపు దూతయో 4 యనంగవ చ్చెం) 

జెక్కి_ట గులాబి కాన్క.లం జేర్చి తెచ్చె; 

దవులనున్నను వెన్నెల 4 దజిగియున్న. 

దస్వియెన శయొ యిప్పుడా 4 తనికించెలినెం 

దాను బెండ్ల'డనుండిన 4 ధర్భరత యె! 

అతనితో. చానుమరణించి + యరుూపయాని 

నసుధనన్యసుఖా? శై థీ బిదికియున్నె? 

కన్యయ దెవచ్చి ప్రోయునిదాం 4 ౫“౧లిచ్వె 

అతని నల్లని చెక్కిలి $ యతివమిన్న 

తనదుచెక్కిలి వైంబెట్టి + తఅగునెన్నె; 
నెచ్చిమం ఢసను నాతని 4 నుదుట ట్ల 

పీడివేసలాకు తనముడి 4 మెశ్ఫుకలను 

నిండుకో నేటి చల్లని 4 సీటముంచెె 

నంద వోద్యానమందునా 4 నందముగను 

నూ(గిసుర బాల బాలికిల్ 4 దూ.గుచుండు 

చెలపుమాడ్కి. బవిత్సమై 4 చెలంగనట్ట 

తత్పతీమణశణికాంగిలి 4 తనకునిట్లు 

భయము.గా ల్పెడు సమయ మ్ము థీ వచ్చునంచు 

నెన్నంజే నతండక్కటా! 4 యెంచియున్నె? 



ఒగ్రైనెక పారి మయొకపాడి 4 యువిదమోవి 

యం దెవిమమెల్ల నుండెనే 4 నపుడుదాను 

వెఅచునటులు " 0 నీ ల్లు వెజచుచు 4 విముఖుడ యె; 

ఆం తవజశేన్న డునుగాని 4 యతనికొజకు 

నడుగ (బడికుండ మళీసిగ్గు 4 పడక యుండ 

ముద్దుని చ్చి మయెజటుంగని 4 ముగకేడు 
ది థి 

నిర్భయమ్యు గ ముది 4 సిందడుమదిసి, 
(1 ౧0 

అంతం. బడమోమువెట్టిన + కాంతుజూచి 

“నివు వెలిబుచ్చుగాలి పు € న్నెంపుగాలి 

పీల్వగానిమ్ము నాథన్ 4 బీల్వనిమ్ము; 

దానితెక్కలనున్న దే 4 వైనంగాని 

మించునారోగ్య మేగాని 4 మృతియెగాని 

వీ9తికరమది నాకుసం 4 ప్రీతికరము; 

ధారగాంగాలు కన్నీరు 4 దానుమిడిగొ; 

శాహృాదయర క్షమందు సం $ తాపబూర్చు 

ను త్తమంవైన మహిమయీ + యుండియున్న 

నుదుటనిముసమ్ము శాంతి ని 4 కొదవుటకును 

బీతినార క్షమెల్ల న *4ర్పించియుందుు 

అవలంద్రిప్పకు నీపీయ 4 మైనమోము, 

దయితే! యిటుమూడునేను నీ 4 దాన గానె? 
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బదుకుచావ్రులయందు నీ 4 పక్కనుండ 

నెన్నికొనినీను వలచిన 4 కన్నెగానోః 

అంధ కార పరీవృత 4 మైనభువిని 

వెలుగు నీనుండియేకాంచి 4 చెలింగిశేను 

సీనవోయినతరువాత + నిలిచియుండు 

నుగతరదిర్హ రాతిని ( నోర్వంగలనె * 

పాణ మేనీవు సినుపిడి 4 బిదుకంగలనెః 

బ్ర)దుక జాలను సిజముగా 4 బ్రాదుకంజూల) 

ఆకుదొడిగిన కాడచా € నంతరింప 

నంతమైతీలుం గాడతో 4 నాకుగాన 

వొడిముండుచు నుండు నీ 4 వఅనెనేను 

వాడివుండక మున్నే నా? 4 వంకిందిరుగు) 

తిరుగు మ'క్సే,మధథామమూ! + తిరుగుతిరుగు, 

నదలకింకెను జల్గగాం 4 బొదలుచుండు 

పెదవులకు. దుదిమెద లేడ. 4 విమలమైన 

కొట్టకొనయూవి?ని జాలు + గొనుమునొనుము 

గొనుమనుచుం బేసష్టలుడిగియా 4 కొమ్మకు0 7) 

గోతిలోగాలిలేక్రయో 4 గుహలయందు 

నథ్గిక ఎిల్యేమ్మున నె దీప 4 నూటుగతిని 

నార్తునాతనియూర్సుల 4 హతులచేత 

నలినకన్నుల కళ లెల్ల 4 నాతపోయె, 
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నంత నెకపారి మృతి బాధ 4 ననుభవించి 

వేదనలనెల్ల నాతండు 4 ఏీడిచనియె; 

పీయు(డు జీవింపకిట్టులు 4 విడిచిసోవ 

ముద్దిడియెగన్య కడపటి 4 ముద్దునిడియె; 

ఎగనియాముద్దు నిడుచునే 4 తీతిపోయెం. 

అంతంగిన్నరి యాక న్య భీ కాత్మమెచ్చి 

యెంతవిశ్వాసమును మణి 4 యెంతభ క్రి 

కాంతల హృదంతరమ్ములం 4 గాయంగలదె 

యంతయునుజూపీ యవ్వ్విధి 4 న స్తమిలిన 

చానకొనయూర్పుం దిన్నగా 4 సంగహించె, 

నంతనటనున్న కన్నికా 4 యమునుజూచి 

“స్వయముగా మృత్యు గీతము 4 పొడుకోనుచు 

నెంతయును వింతగొల్పనే 4 కాంతమందు 

గాన సౌరభములయంద * గడచిచ నెడు 

వేలుపుంబిట్ల చితికం"బ 4 విమలమైన 

నీతవాతసుగంధ సం 4 పూతమైన 

నుఖసమాధిని నిద్బింపు 4 శుభ చరిత” 

యనుచుదీవించి పెదవుల 4 యందునుండి 

యాస్థలంబున దివ్యమౌా 4 నసిలమూూ6ది 



కిన్న రీవిజయము. 

నిండుమెటుగులందెల గాడు 4 దండమూ.చెె 

వారలిర్యురు దను వెలి «4 వదనములను 

దానికాంతులుపడి తళి + తళలనీనం 

గమ్ముతొవియుం బీకటి 4 గమ్మియుండు 

సిజసమాథులలో దీర్చ 4 నిద్రనుండి 

పళియమున( _బెకిదీయంగ. 4 బడినయ టి 

యి రున్రురు మహాత్మ్నులోయన + నెసగిరపుడు) 

వారియాత కలు మేలూ_ను 4 వజకుమింద 

"నాంతముగం. గాచియుంజెడు 4 స్వర్ష దూత 

యనంగ నాకిన్నరీమణి 4 తనరుచుం డె. 

 అతానాతానావివ్తారథవుకుల. లాలా లా 

ఆంఒరంబున నదయరా 4 గంబువొడమె 

కం విమలాను 4 రాగమిడిన 
యాయమూల్యంపుటుచ్చా్యాన + మందినురల 

డేవునకొ సంగ గిన్నరి 4 దివికినెగ సె 

'కాన్మ-సిడంగానె వాకిట 4 ర 

దిన్యపురుషుండు న వ్యెను థీ దినింబట్టి 

యమరవనమింక + ద్య్భరలోనె 4 యమరునంచుం 

బొదలికిన్నరి హృదయ ము € ప్పొాంగంజొ వ్ 

అమ్మహాప్యభు సింవోస 4 నమ్ముునుండీ 

పీచునమృతంపుగాలికి, భీ వేల్పుదో యట 
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వె ఎంగుపటికంపు గంటల 4 వెంయుతరుబు 

చేయుకనములు కిన్నర 4 చెులయంద 

బర్యముగనప్పుడె ఏవం + బడందొడంగా, 

మొదట స్వర్ల ప్రవిష్టులు 4 గదిసితటిని 

మధురజలపాన మొనరించి 4 మహిమంగాుచు 

నిర్శలసగోనరముచ్చుట్ట: 4 పగకుచుం:స 

తరళనతుత్య) పాత్రముల్ 4 తశళితళమని 

కానన న్చాను గిన్నగి 4 కన్ను లకును, 

ల. 

అకట! పాపము! కిన్నర 4 యాన లెల్ల 

నిష్తుడునుగూడ" బండక 4 తప్పిసోమె; 

మాయనరదృష్ట మడ్లమై 4 మకలవచ్చె; 

పుణ్యలోకంపుం దలుపులు 4 మూయంబడియె, 

జయము సూచనలా వేల్పు 4 చాననుండి 

ఘూయునష్తూకు చింతిల్లు 4 వాయవోంక 

నాసుకలదూత కిన్నరి € శేసిచూచి 

“ఆయగమింకను గిన్నరీ! 4 యాంపవాయు; 

సత్యవతి కన్య ధన్యసం 4 శయము లేదు; 

మించు పర మేశుమాళిని 4 మెఆపుచేత 

వాఆయంబడినట్టి యాసతి (భవ్యచరిత 
చదముచదువంగం జకుచుండు 4 సురలవేతం, 
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గాని చూకడుముకిన్నరీ! + కదలదయ్యె 

స్వర్షనందన నుందర + ద్యారమందు 

టం నుయుతుంను స్ఫటిక క 4 వాటముకట! 

కాన నీక న్నెయూవీరి 4 కంచుంగూడం 

గడుపవితమ్ముగాం గాన్మ- 4 గ్రాలవలయు 

నీకుస్వర్లమ్ము దలుపులం 4 చెఅచుటకుకు” 

అనుచు వళియిం చెం గిన్నరి 4 మూలకించె. 

చెలలాడి గులాబిపువ్యుల 4 సిరల నెలయు 

“నిరియి యనుెపీరంబరంగిన € సీమమోంద 

వంతగా సంజ వెలుంగుచు 4 విశ మిం చె) 

వర'*లిభానను' గిరిముని 4 ప్రవరుమోందం 

దత్ప')భామండలం బన ¢ దరణి వే) లె) 

నీతకాలము వెభవో 4 ేతమగుచు 

నెప్పుకును వెలిమంచుచే 4 నెష్పుచుండు 

నున్న తాచలశిరముపెం 4 జెన్నుమిోటె; 

చవేసవిణలావిపూలచే 4 వెలయుచుండు 

వనమునో నది)వడ ముల 4 బవ్వళిం చె. 

సింగి పైనుండి కిందికిం + దొంగిచూూచు 

వారికాభవ్య సీమువై 4 వఆలుచుండు 

పలు తెఆంగుల కాంతులు 4 చలనములును 
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నెంతవింతను గాలుపునో 4 యెబుగ~దర మె? 

మంచితోంటలు తెగినిట 4 మించుననులుు 

చిసిగట్టుల విరివగాం 4 బెకుగుదుండ్ 

వివిధ పరిమాంఈాములచేత 4 వెంయుచుడి 

మైడినలెమించి యెండలో.ల 4 బె వెమించి 

వఐవాలుచుచుండెకు వింతెకి 4 రూ జ" పాస, 

పానుపడీయుండున్టు దే + వాలయముల 

గోడలను గాంపితతులు పా 4 కౌ వంనగ్న) 

నన్ వసా! చాకు ముం శెకు 4 బపిగములుు, 

గనులంబ్యన ఘునమశీ 4 గణములోే ను 

సాగసుగుల్కెకు కిన్నర 4 నగరమందు 

మొగిలీపుట్టని నింగిని 4 బొదలుచుండు 

జలమెలుంగని సురణాప 4 చయముశోో ను 

బజడయమోఆఅంగంల భాదు౧గ ఖీ బడెినయట్టు 

'భవ్యమగు సంజకెుజాయ 4 పడెవెటుుగు 

పతములతోడ నటునిటు 4 వాలుచుండి 

గుట్రగట్టుల నిలయముల్ 4 గటుకొన్న 

ళు se గుంపుల 4+ పావురములు, 

అలరుందోంటటలయందు విం 4 డారగించి 

విమల పాలిస్థలీవన 4 విధులందు 

భృంగములు చేయుచుండు రుం 4 కృతులశోడ 
4 
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గోపకుల వేణునాదము 4 గూడంగలసి 

వచ్చి చెవింబకుచుం డెడు 4 వరరవములు, 

కేోకలాపూర్ల వనములం 4 నొమరుమిగులు 

దివ్య“్జార్ల౯” తరంగిణీ 4 భవ్యతటులు, 

నిన్నియుండియు బాపమా! 4 కిన్నరికిని 

నక్క. చుననుసంతా వష 4 మొసంగదయ్యొ; 

వగపువమదిసిం డె ణెక్క_లు 4 బడలియుండా; 

కాలమనుమాంతోకుం౫ దన 4 కాలమెల్లం 

సొలువంగా భూమిమో(దను 4 నిశీపినట్టి 

కెంబములనంగ నికలం 4 గడలకికుచు 

విజనసీమను నెత్తుగా 4 వెలయుచున్న 

కంబములె సిట్బ మున్నుక్క. + కాలమందు 

దానునెలసిన థామమై 4 తనరుచువ్న 

దేవళముమిందం దిన్నగా 4 దృష్టీ పఆపు 

దున్న రవిగాం చెం గిన్నరి + ఖన్నయగుచు. 

అమ్మజ+సూర్య దేవాల థీ యమ్ము కంద 

దాపంబడినటి రత్నముల్ 4 డాపినటి 
ఈం *ర్ర్రి 

రతుయేకాన్వి దివ్యాగ్ని 4 రతుగాంచి 
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“సాలమనునొప్పునామనము + కాోలుచున్న 

7 యెకాని తివదివ్య 4 దృష్టు బ్బ, 

వడిగవీదోవీ నాత కను + స్వర మునకు 
౧ 

మరలంజేచ్చెణు కాస్క చం 4 దురినిక్రింది 

ఖువీగలదొ లేక సాగర 4 ముననుగలనొ 

తెలుపగలదమొ? దుఃఖమ్ము 4 తెొలధపషేము ? 

అనెకునాశ జనించిన 4 హర్ష మంది 

యచటవాలెను గిన్నరి 4 యసిలపు క్ట 

గగనలోచనుండింకను 4 నగుచునుు జ; 

పడమటును సంజపొదరిండ్లా 4 పెండికాంత్ 

తటుగకుం జెను గొంచెము౯ 4 దటుగకుండె; 

నపుకు “హాల్చిక్కు”వనముపై 4 నమరకన్య 

సింగి పైనుండి వులగాం 4 దొంగిచూూ చెం 

అచ్చట గులాబిత "టలో 4 నాటంభాటం 

బొదలునక్క_(డ బాలుడా 4 పూలవంటి 
ళో ఆప్స్ టి ఇక క్ vv స్ట రంగుత'' డను చే ళీ గాాలువాండు 

"వేడ్క.పడు భూపుచేతుల 4 వలయునాండు 

సగయురత్నాలా! తెక్క_ల 4 నెగడుపూల్ొ ! 
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యనంగ నుప్పారిమ ల్లెచె థీ ట్రునకుంజుట్టుం 

దిరుగునాయాకుచిల్క_ల 4 తెగలోడ6 

బట్టువిడునాటలాడుచు 4 బడలిబడలి 

విశంమిం చెను నని గులా 4 వీలనడుమ; 

అంత ఛాలుని చెంగట 4 నలసివచ్చి 

నిండుగ జమర్చుగుజ్రంబు ఖీ నుండెడి 

మమొక్క-_పురుషుండుదవ్పీత" 4 బిక్కనుండు 

చిన్న సత్య)ంపునూతికిం 4 జెంతసిలిచె,; 

నిలిచిదాపున నెంతయు + నిర్భియముగ 

వేడ్క_(గూర్పుసన్న చక్కని థీ వీలవాసి 

పక్కి-కుందిప్పెదనవికా 4 రవుముఖమ్బ్ము; 

అంతకం శునుభికర 4 మైన నుదుటం 

గిరణముల(గొల్సి యెటుగడు + తరణియెపుడు) 

అతిభయంక ర మైన యా 46 యాననమున 

మేఘమున ధూమనహ్నులు 4 మిళితమైన 
కి రణిచెగువయు.గోపము౯ 4 గలసియుం 

ఆదటిీభయంక రకృిత్యమ్ము 4 లాచరించి 

సట్టక ౩ లన్నియా వాని 4 రూ స్యమందు. 

జక్కొ-గాగిన్నరీవణి 4 చదువణగలి7 ; 

పడుచు లెందఆనోపాడు 4 పజచియుండె 

పావన శ్నేతములమైల 4+ పజచియుం డె 
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సలిపిన పమాణములమంటం 4 ~లపీయుంచ, 

ఆతిధిరకమ్ముచేత గృ హామ్మునకును 

జటుపణాని కిళింకముక్ 4 జీర్చియుంచె; 

కరుణ కన్నీట సీసిని 4 జెటుచువలకు( 

జెడక్ి యుండోకునర్టు లాం 4 చితనుపు, 

ఊలుకి చేమండి తెనవడి € కలమునుండీి 

కాయిమసిబాట్లవాసిన 4 కరణదోంజ 

పవాసినమెొసటసివెలల గ 4 న్పట్టుయుం డే, 
cn 

ఛాంతమును నొల్పుచుండెకు 4 సంజచేత 

నాశ్ళిమృ దువ య్యెనోయన భీ నాదు రాత్ళుం 

డపుడు నమ్మదిగానుండి + యాగులాబి 

నెనయుబాలుని యాటలం 4 గనుమునుండౌ ; 

అతని కెంజూపులా బాలు 4 నమలమెన 
యా 

యలరు-జూపును గలనన 4 యపుడుదూడ 

భోగములరాతొముండిన 4 కాగడాలు 
/ 

ఇఛభాలరవికాంటొగలసిన € పగిదినుంగే, 

గగనమణీగు9ంక6 గ్రిందికీ 4 దిగినకొలంది 

వింత,నాో సిరియాలోని + వేన వేలు 

శథఖరములనుండి వ న 4 సేయ(గొలుపు 
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ల! ౦త వ 4 రిలంగయజొ చ్చ 

ల్చుపూసెజ్జమైదల + వాల్సియున్న 

చాలుడప్ప్పుడు లేచి యా 4 పరిమళించు 

భూమిపై దవ్నీణపుదిశ 4 మోకరించి 

నిటలమునునంచి పరమేశు 4 నిత్యు నభ వ్ర 

జన్నుమోజెడు విమలంపుం 4 జిన్ని నోట 

_వచ్చియునురానిమాటల 4 నుచ్చరించి 

య చటియాపువ్పననమున € నషుడపుడె 

జాజీతనమందిరముమజీం 4 జేరణగోరు 

చేవశిశువోయనంగను 4 దినమునకును 

గరములను గన్ను లను నెన్న్ త కాంచుచుం డె 

ఏమిశిశు వేమిదృశ్యమ 4 "దేమి దినము! 

ఒచప్పుదు"డంగవ లెగాని 4 చెప్పదదరమె! 

ఎంతెగర్యించు పూర్వే థీ వేందు్రనైనం 

జన్న తనశాంతిమహిముల € సన్ను కొనుచు 

నెక్క-నిసట్బృ"ర్పునిడంజయ 4 నోపునన్న 

నింకనటనిట్చి దీని ఏ 4 శీంచుచున్న 

యద్దు రాత్నుని మదిలోని 4 వ్యాకులమును 

జచ్చందరమానె యెొనరిశే౯ 4 జెప్పనగునె? 



కిన్న రీవిజ యము, 81] 

అంతమద ముల (బోయియా. 4 యాతతెంయి 

సంళయమందల్ ఘూారిపొ। 4 వాహాముటు 
/ | లో లు 

F వ జో వ్ ఆ ఇ చత లెన్ని ఇెకా యం కరా రింపు 4 కత్యములను 

జనిన నినఎవితముపయి 4 మనముం-గొలివీ 

యొంత వెదకిన వ 4 సెచటంగాని 

ల తాాంజళ (౧ న న ప 

కాన రాదయ్యెవపిశ మ 4 Ss 

శాంతిసూచక మగునెక్కి- 4 శాఖయేన్ని 

గానలగడుగుోంంగి యావీల 4 వాసిజూచి 
ల్ aa) 

“పుశ్నములపంటవవన యో 4 చిన్నియన్న! 

వ్ లనెచిన్న నాయడు చే 4 సర అలమగ 

నున్నయ పష్వూడునిన ల 4 గన్ను లెత్తి 

మింటంజూచుచుం బ్యార్థించు 4 చుంటింగాని 

యిష్వుడో” యనితలనంచి 4+ యేమియనక 

చిన్న తనోముననుండియు( 4 జత మందు 
అటట 

వించుకయు ములుకొనకి ని 4 దించుచున్న 

యుత మము లగు లక్యు ముల్ “| యోగ్యములగు 

కోరికలు భావముల వెల్ల 4 గొంత్తలొచు 

నెక్క_పారిగందల లెత, 4 వెక్కి. వెక్కీ_ 

యేడ్వంజా చ్చెనువిలవిల ఖీ 'యేడ్వంజా చ్చ) 
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అపుకుకిన్న రి విలపించు 4 ఇతనింజూచి 

“గాధి ముగంబొచ్చి హృదయము! 4 గాల్బి కాల్చి 

నెలీకివచ్చిన పరి తాప 4 ఘొలుకునిట్టి 

యశగుబిందు వె ధన్యమై 4 యలరుచుండు) 

పాపమోచనకరుణాప + వాహమైన 

దీన నేపావీ తొలుదొల 4 మానసమున 

నిర్శలానందరూ పము౯ 4 దెలియుచుండు 

చేసవినిమండుచుండెకు 4 వేడిగాలి 

నుండి “దూజపుూ మోదం జం 4 ద్ఫుంకురాల్చు 
6 

సఖిలరోగనిహరితా 4 పాపహారి 

మైనయొక బిందువే యెట్లు ఖీ లన్ఫ్భుతముగ 

రోగములనార్చి బిందు నా 4 రోగ్యమిచ్చి 

ధరరుందిపికిని మరల. టే! తన్య మొసం 

నట్టు లేసుమ్ము పురితాప 4 మాత్చేంగలుగం 
AR) 

~*~ గాఅునుత్కృష్ట మైన క ళీ న్నిరుగూడ! 

పతితుండా! చూకునీమదిం 4 బృబలియున్న 

పాపరోగములెల నే 4 పాటినెన 
య ర్ం 

నమెక్కదివిచుక్క._ యన్నింటి 4 నుక్కి_డంచ” 

ననుచు దనజడెందమునందా నె 4 యనుకొనియెను, 
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నిన యముగ్( బోర్ల ముసల్ఫ( 4 బల్ల వాని 
Pp 

పొక్క. నేపాపీ మోకాళ్ళ ౪ వంచినినిచః రు |్క- ఇషు వరా! ళల్చ DIU wy 

దోమిమోందను మజయు సి 4 గోషమూాంద 

మిం-చియొక సూర్య రిస్శయె త ఎ యంవెడం ౧ 
రి 

పాపియొష్కు (పు శీసిుాయంఖుం 4 కయ నుచు 

స్వ సమంతట మోసించి + పివటపజచు 
౧ ళో 

వా*నతముఎలను నాడి 4+ రమరుళల, 
గ Cr) 

వెండేగుం బగ. నాపనా 4 ఛెెస్క.రుం'బ 
టాం రో 

మింటవప్వుడ దానస్గ్య 4 మంచియుం౧ సు 
అవ 

వారిలింకను మో కాళ్ళి 4 నంచియుండు. 

ఛాికుములకెిటు పగితాప 4 పకాణునతెపి 
Cn 

గానున్న మిక్కిలి € పిన్ని నం 

చెక్కి_లిని మంచువలంజల + చేయుచున్న 
c అన్ను 

యశమ్యుబెందుప్తు మీదికి ౪ నక్సారా ల 

దరణాతారలలోనుండ 4 ధర శకపుడు 

రాలియెటు౫ని వింత మూ 4 రమ్య కాంతి; 

ఉత్తరపుమించుగాను, యే 4 యుల్క_గా ను 

చరాచుమర్తు ఖ్ కిదిముద్( 4 దోంచవచ్చుం 

గాని జయసూచకంబయి 4 క్యాలుచుంకడు 

గ యెంతయు 4 నాత ఎ 
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స్వర్షనందనసుందర థీ ద్యారమందుం 

గానవిగనున్న విఖ్యాత 4 దేవదూత 

నెసికింజిమ్మిన చిజణునప్వు 4 వెలుగటం చుం 

చెలిసికొని కిన్నరీమశి 4 యలశెమదిని. 

“నందభంబబ్బె శా వ్వ తా 4 _ ౧దమబ్బెం 

దీజనాపని తలుపులు 4౪ చెొవంబడియొ; 

నసుఖావిశేగానె* నిజముళాః 4 సుఖనినే నె! 

ఫ్లీలంజెన్నారు కిన్నర 4 స్పీముయంము6 

నగామమిగిలెకు వజ్బీంపు + గోపురములు, 

వగ ముమయమునటి ను కిన్నర 4 వగరవముంను 

నెంతయును "గాల్బు పూూపాద 4 రింవైగములు, 

సుందర స్వ్వృవనమ! సి 4 ముద వెబ్లం 

జేప్పవలయు నె కళ లెల్ల 4 దప్పియుండు 

మూతే నశియించు వ్తీయుని ని 4 టూరు పట్టు 

లుడు నిహసౌరభములార! 4 పొండుపొండు, 

నిత్యజీవన సౌరభ 4 నిలయమైన 
పారిజాతము నాకీంక( 4 బారణమ్ము; 

ధరణినాచేతనున్న యి 4 దండమందు 

సుంతయిటు నెల్లీనశియించు 4 సుమములార! 

దండమిడెనగొండు మోదండ 4 నుండం-బొండు, 
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దళవళ ముం కం భా ణము 4 దవరుపూల 

కమ్మగుచు స్వామిసింహో స థి సమ్మ చెంతి 

సంచతముపూ సు వ ల్పభూ 4 జమ్ముముంనూ 

వెంత 'వెలం గ 'స పూవైః 4 నేమిఫలము! 

నందశనంబబ్బె సాశ్యితా 4 నందమ బ్బెం) 

వీవేనాపని తలుపులు 4 3ంవంబడియె, ” 

జ నుచుంగిన్నగి ఇంద 4 ముకు, 

ఇది కప మేశ్వగ కరుణాఫొత లలితకవితా 

కైన్త్త క) రామలరక్మాం బా బుచ్చి వేంకయా 

మాత్యతనూజాత సకల సజనవిభేయ 
జ 

ఆదిపూడి సోమనాధ నామశోయ 

పిణ్లీతం౫ళ కిష్న గీవిజయమను 
i a 

కావ్యరత్న ము. 

సమాప ముం 
pens 0) 

ba 



సర్వ్ మూన్యశత కము 

భక్టిరసపూరితమ్ములై సర్వజన మనోరంజకములగు 

100 సీసపద్యములు నబ 0.4.౧. 
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PARADISE AND THE PERI, 

By THOMAS MOORE. 

మూాజాజాబ్టిప నాశక క్రి ఆల 

0౫౫ morn a Peri at the gate 
Of Eden stood discdosoiate ; 

And a3 she listened to the Springs 

Of Life within hke music flowing 

And canght the light upon her wings 

Thro’ the balf-opon portal glowiny, 
She wept to think her recreant race 

Should eer have lost that glorious placs ! 

“ How happy,” exclaimed this child of air, 

“ Are thejholy Spirits who wander there 
' Mid flowers that never shall fade or fall ; 

Tho’ mine are the gardens 06 the earth and sen 

And the stars themselves hava flowers for me, 

One blossom of heaven outblooms them all! 

“ Tho’ sunny the Lake of cool CASHMERE 
With its plane-tree Isle reflected clear, 

And sweetly the [01069 of that Valley fall ; 

Tho’ bright are the waters of SING-SU-HAY 

And the golden floods that thitherward stray 

Yet—oh. 'tis only the Blest can say 

How the waters of Heaven outshine them all! 

“Go, wing thy flight from star to star, 
From world €0 11010038 world as far 

As the universe spreads its flaming wall: 
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Take all the plaasures of all the spheres 
And multiply each thro’ 60016386 years 

One minute of Heaven is worth them all!’ 

The glorious Angel who was keeping 
The gates of Light beheld her weeping, 

And as he nearer drew and lsened 

To her sad song, a teardrop glistened 
Within his eyelids, like the spray 

From Eden's fountain when it 1163 

On the blue firnwer which—Brihmins say— 
LElooms nowhere but in Paradise 

“ Nymph of a fair but erring lhne'” 
Gently he said—“ One hope is thine. 

44 Tis written in the book of Fate, 

The Peri yet may be forgiven 

Who brings to ths Eternal gate 
The Gift that is most dear to Heaven 

(0 seek it and releem thy sin— 

'Tis swect to let the Pardoned in.” 

Rapidly as comets run 
To the embraces of the Sun;— 
Fleeter than the starry brands 

Flang at night from angel hands 
At thase dark and daring sprites 
Who would climb the empyreal heights, 

Down the blue vault the PERI flies, 

Aud lighted earthward by a glance 
That just then br>ke from morning's eyes, 
Hung hovering o'er our world’s expanse: 
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But whither shall the Spirit go 
To find this gift for Heaven (గ్ know 

The wealth,” she cries,“ of every urn 
In which unnumbered rubies burn 

Reneath the pillars of CHILMINAK ; 

I kn3w where the 18103 of Perfuine are 
Many a fathorn down in the sea, 

To the south of sun-bright తీగల, 
[1 know too where the Genn hid 
The jeweled cup of their King JAMsHUlLD. 

With Life's 611౫15 sparkling high— 
But gifts like these are not for the sky. 

Where was there ever a ge that 8208౬3 
Like the steps of ALLA’s wonderiul ‘Vhrone ? 

And the Drops of Life—oh ! what would they be 
In the boundless Deep of 661310” ౯ 

While thus she mused her pinions fanned 
The air ot that sweet Indian land 
Whose air is balm, whose ocean spreads 
O’er coral rocks aud amber beds, 
Whose mountains pregnant by the beam 
Of the warm suu with diamonds teem, 

Whose rivulets are 116 rich budes, 

Lovely, with gold beneath their tides, 
Whose sandal groves and bowers of spice 
Might be a Peri’s Paradise ' 
But crimson now her rivers ran 
With human blood—the smell of death 

Came reeking from those spicy bowers, 

And man the sacrifice of man 
Mingled his taint with every breath 
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Upwafted from the innocent flowers. 

Land of the Sun! what foot invades 

Thy Pagods and thy pillared shades— 
Thy cavern shrines and Idol stones, 

Thy Monarchs and their thousand Thrones ? 

‘Tis He of GazNA— fierce in wrath 

He comes and INDI4'§ diadems 

Lie scattered in his ruinous path.— 
His bloodhounds he adorns with gems, 

Torn from the violated necks 

Of many a young and loved Sultana; 

Maidens within their pure 0608204, 
Priests in the very fane he slaughters, 

And chokes up with the glittering wrecks 
Of golden shrines the sacred waters ! 

Downward the PERI turns her gaze, 
Aud thro’ the war field’s bloody haze 
Beholds a youthful warrior stand 

Alone beside his native river,— 
Ihe red blade broken in his hand 

And the last arrow in his quiver. 

“Live, said the Conqueror, “live to share 
The trophies and the crowns I bear!” 
Silent that youthful warrior stood— 

Silent he pointed to the fiood 

All crimson with his country’s blood, 
Then sent his last remaining dart, 
For answer, to the Invader’s heart, 
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False tlew the shaft tho’ pointed well ; 
The Tyrant lived, the Hero fell '— 
Yet marked the Piri where he lay, 

And when the rush of war was past 

Swiftly descending on & ray 
Of morning light she caught the last— 

Last glorious drop his heart had shed 
Before its freeborn spirit 11641! 

' Be this,’ she cried, 28 she winged her flight, 

“ My welcome gift at the gates of Light. 

Tho’ foul are the drops that oft distill 

On the field of warfare, blood lke this 

For Liberty shed 80 holy 1s, 

It would not stain the purest rill 

That sparkles among the Bowers of bliss ' 
Oh, if there be on this earthly sphere 
A boon, an oftering Heaven holds dear, 

’Tis the last libation Liberty draws 
From the heart that bleeds and breaks in her cause! 

“ Sweet.” said the Angel, as ahe gave 
The gift into his radiant hand, 

““ Sweet is our welcome of the brave 

Who die thus for their native Land.— 
But see—alas ' the crystal bar 

Of Eden moves not—holier far 
Than even this drop the boon must be 
That opes the dates of Heaven for thee !" 

Her first fond hope of Eden blighted, 

Now among AFRIC’'s lunar Mountains 

న్ 
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Far to the South the Peni lighted 
And sleeked her plumage at the fountains 

Ot that Egyptian tide whose birth 
Is hidden from the sons of earth 
Deep in those solitary woods 
Where oft the Genii of the 110065 
Dance round the cradle of their Nile 

And hail the newborn Giant's smile 

Thence over 063105 palmy groves, 
Her grots, and sepulchers of Kings, 

The exiled Spirit sighing roves 
And now hangs hstening to the doves 

In warm RoSETTA’S vale ; now loves 

To watch the moonlight on the wings 

Of the white pelicans that break 
The azure calm of. MERIS’ Lake, 
‘Twas a fair scene : & Lund more bright 

Never did mortal eye behold! 

Who could have thought that saw this night 
Those valleys and their fruits of gold 

Basking in Heaven’s serenest light, 

Those groups of lovely date trees bending 
Languidly their leaf-crowned heads, 

Like yonthful maids, when sleep descending 

Warns them to their silken beds, 

Those vigin llies all the night 
Bathing their beauties in the lake 

That they may rise more fresh and bright, 
When their beloved Sun’s awake, 

Those ruined shrines and towers that seem 
The relics of 2 splendid dream, 

Amid whose fairy lonelinees 
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Naught but the lapwing's cry is heard, 

Naught seen but (when the shadows flitting, 

Fast from the moon unsheath its gleam,) 

Some purple-winged Sultana sitting 
Upon a column motionless 

And glittering like an Idol bird !— 

Who could have thought that there, even there, 

Amid those scenes s0 stil! and tair, 

The Demon of the Plague hath cast 

From his hot wing a dendher blast, 

More irortal far than ever came 

Kron: the rcd Desert's sands of 1140206 | 

So quick that every living thing 

Of human shape tonched by his wing, 
Like plants where the 51000011 hath past 
At once falls black and withering ' 

The sun went down on many & brow 

Which, full of bloom and freshness then, 

ls rankling in the pesthouse now 

And ౧౮౦౬ will feel that sun agian. 

Ana, oh! to see the unburied heaps 

0౨ which the lonely moonlight sleeps— 
The very valtures turn away, 

And sicken at s0 foul a prey |! 
Only the fierce hyena stalks 

Throughout the city’s desolate walks 

At midnight and his carnage plies ;— 

Woe to the half-dead wretch who meets 

The glaring of those large blue eyes 

Amid the darkness of the streets ! 
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“ Poor race of men !” said pitying Spirit, 

“ Dearly ye pay for your primal Fall— 

Some flowerets of Eden ye still inherit, 
But the trail of the Serpent is over them all 

She wept —the air grew pure and clear 

Around her as the bright drops ran, 
For there’s a magic in each tear 

Such kindly Spirits weep for man ' 

Just then 03062460 some orange trees 
Whose fruit and blossoms in the breeze 

Were wantoning together, free, 
Like age at play with infancy— 
Beneath that frash and springing bower 

Close by the Lake she heard the moan 

Of one who at this silent hour, 

Had thither stolen to die alone. 

One who in 1186 whereer he moved. 

Drew after him the hearts of many ; 

Yet now, ns tho’ he ne'er were 10766, 

Dies here unseen, unwept by any ' 
None to watch near hin—none to slake 

The fire that in his bosom lies, 
With even a sprinkle from that lake 

Which shines 80 cool before his eyss. 
No voice well known thro’ many a day 

To speak the last, the parting word 
Which when all other sounds decay 

Is still hke distant music heard :— 

That tender farewell on the shore 

Of this rude world when all is ver, 

Which cheers the spirit ere its bark 
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Puts ofl into the unknown Dark. 

Deserted youth ! one thought alone 

Shed joy around his soul in deathb— 

That she whom he for vycars had known, 

And loved and might have callel his own 

Was safe from this foul mdmght's breath,— 

Safe in her father's princely halls 

Where the cool airs from fountain falls, 

Freshly perfumed by many a brand 

Of the sweet wood from India's land, 

Were pure as she whose brow they fanned. 

But see—who yonder comes by stealth, 

This melancholy bower to seek, 

Like a young envoy sent by Health 

With rosy gifts upon her cheek ? 

‘Tis she—far off, thro moonlight dim 
He knew his own betrothed bride, 

She who would rather die with him 

Than 176 to gain the world beside! 

Her arms are round her lover now, 
His livid cheek to hers sha presses 

And dips to bind his 11108 brow 

In the cool lake her loosened tresses 

Ah' once, how 110010 did he think 

An hour would come when he should shrink 
With horror from that dear enibrace, 

Those gentle arms that were to him 
Holy as is the cradling place 

Of Eden's infant cherubim |! 

And now he yields—now turns away, 

Shuddering ag if the venoni lay 

All res proffered lips alone— 
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Those lips that then so fearless grown 

Never until that instant,came 

Near his unasked or without shaine 
‘‘Oh ! let me only breathe thc 411, 

The blessed air, that's breathed by thee, 

And whether on its wings 1 bear 
Healing or death’tis sweet ton me' 

There--drink my tears while yet they fall- - 
Would that my bosom’s blood were balm, 

And, well thou know’est, Id sl:ed it all 

To give thy brow one minute's calm. 

Nay, turn not from me that dear face: -- 

Am I not thine--thy own loved bride-- 

The one, thc chosen on¢, whose place 
In life or death is by thy side ? 

Think'st thou that she whose only light 

In this dim world from thec hath shone 

Could bear the long, the cheerloss mght 

That must be hers when thou art gone ” 

YUhat [can live and let thee go, 

Who art my hfe itself సవం n0o— 

When the stem dies the leaf that grew 

Out of its heart must perish too: 

Then turn to ne my own love, turn, 

Before like thee, 1 100 and burn. 
Cling to thesc yet ccol 1104 ind share 

The last pure hfe that lhngers there '“ 
She fails—she sinks—as dies the lamp 
In ౦౦261 airs or cavern damp, 
ఏం quickly do his baneful sighs 
Quench all the sweet light ol her eyes, 

Ope struggle— and his pain 15 past— 
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Her lover is nd longer living ' 
One kiss the mailen gives, one last, 

Long kiss, whic she expirss 10 giving. 

“ Qleep, 51110106 Prei, as softly she stole 

The farewell sigh of that vanishing soul, 
As true as eer warmed a Wwoman’s breast— 

* Sleep on, in visions olf odor rest 

In balmier airs than ever yet stirred 

The enchanted pile of that;ionely bird 

Who sings at the last his own death lay 

And 10 140106 and perfume dies away! 

Thus sayieg, from her 1105 she spread 

Unearthly brenthings thro’ the place 
Aud shoJk her sparking wreath and shed 

Such luster o'er each paly face 

That like two lovely saints they seemed, 

Upon the eve of doomsday taken 
From their dun graves in odor sleeping : 

While that benevolent Perri beamed 

like their good angel calmly keeping 

WVatch 008 60001 till 13106 souls would waken 

But morn 13 blashing ir the sky ; 

Again the Peri soars above, 

Pearing to Heaven that precious sigh 
Of pure, self-sacnficing love, 

High throbbed her heart with hope elate 
The Elysian palm she soon shall win, 

For the bright Spirnt at the gate 

Smiled as she gave tha‘ offering in; 
And she already hears the trees 

Of Eden with their crystal bells 
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Ringing in that ambrosial breeze 
That from the throne of ALLA swells ; 

And she can see the starry bowls 
That lie around that lucid lake 

Upon whose banks adimiftcd Sonls 
Their first 80౮౧౦ drnght of glory take! 

But, ah' even Perris hopas nre vain—— 

Again the Hates forbade, again 

The immortal barrier clased “Not yet,” 
The Angel sud as with regiet 

He shut from her that ghmpse of glory -- 

“True was the maiden, and her story 

Written in hght oer ALLA’'s head 

By seraph eyes shall long be rend. 
But, PERIL, S6o-~the crystal bar 

Of 164620 0768 not -—-holier far 

Than even this sigh the boon must be 

That opes the Gates of Henvoen for thee.” 

Now upon కిం land of roses 

Softly the light of live roposes, 

And like a glory the broad sun 

Hangs over sainted LERrANON, 

Whose head in wintry grandeur towers 

And whitens with eternal sleet, 

While 53010002 in a vale of flowers 

ls sleeping rosy at his tect. 

To one who looked from upper air 

O'er all the enchanted regions there, 

How beautenus must havc been the glow, 

Ihe life, the sparkling from below! 
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Fair gardens, shining streams, with ranks 
Of golden melons on their banks, 

More golden where the sunlight falls;—- 
Gay lizir is, glitter'ng on the walls 
Of ruined shrines, 116 anl brght 
As they were all 2176 with 12116, 

And yct more splendid nnmorons flocks 

Ot pigeons settling on the rocks 

With their rich restless wings that glexm 
Variously in the crimson bam 

Ot the warm Wosf, —-As if inlaid 

With brillants from the mine cr made 

Of tearless runbows snc as span 

The uneclouilel skies ౧6 PPRISTAN. 

And then the mingling sounds that core, 

Of shepherd's ancien' reed with hum 

Of the wild bees of PALESTINK, 

Banqueting thro’ the flowery vales ; 

And JoRrDaN, those sweet banks of thine 

And woods s౧ {nll of nightingales, 
But n3zught can charm ths luckless PERT: 

Her soul 15 snd—her wings are weary— 
Joyless she sees the Snn look down 

On tbat great Temple once his own, 
Whose lonely columns stand sublime, 

Flioging their shadows from on high 

Like dials which the wizard Time 
Had raised to count his ages by! 

Yet haply there may lie concealed 
Beneath thse Chambers of the Sun 

Some amulet of gems annealed 
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In upper fires, some tablets sealed 
With the great name of SOLOMON 

Which spelled by her illumined eyes, 

May teach her where banath the moon 
In earth or occan, lies the boon, 

The charm, that can restore 50 Soon 

An erring Spirit to the skies, 

Cheered by this hope she bends her thither ; 

Still laughs the radiant eye of Heaven, 
Nor have the golden bowers of Even 

In the rich West begun to wither,— 
When oer the vale of 341,380 winging 

Slowly she sees a child at play, 

Among the rosy wild flowers singing 

As 108) and as wild as they ; 
Chasing with eager hands and eyes 
The beautiful blue damsel flies, 

That fluttered round the Jasmine stems 

Like winged flowers or flying gems:-- 
And near the boy, who tired with play 

Now nestling mid the roses lay, 

She saw a wearied man dismount 
From his hot steed and on the brink 

Of a small imaret’s rustic fount 

Impatient fling hin down to drink. 

Thea swift his haggard brow he turncd 
To the fair child who fearless zat, 

Tho’ never yet hath day beam burned 

Upon a brow more fierce than that,— 
S8ullenly fierce—a mixture dire 

Like thunderclsuds of gloom and fice; 
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In which the Prrrs eye could read 
Dark tales of many a ruthless deed; 

The ruined maid--the shrine profaned--— 

Oaths broken--and the threshold stained 
With blood of guests! -there written, all, 

Black as the damning drops that fall 
From the denouncing Angel's pen, 
Eres Mercy weeps them out again. 

Yet tranquil now that man of crime 
(As if the balmy evening time 
Softened hi3 spirit) looked and lay, 
Watching the rosy ifanvs play ఫా 

Tho’ still whene er his eye by chance 
Fell on the boy's, its lurid glance 

Met that unclouded, joyous gaze, 

As torches that have burnt all night 

Thro’ some mnpure and godless nite, 
Encounter morning's glorious rays 

But, hark ' the vesper call to prayer, 

As slow the orb of daylight sets, 

Is rising sweetly on the air, 

From SYriyS thousand minarets: 

‘The Loy has started from the bed 

Of flowers where he had laid his head 

And down upon the fragrant sod 

Kneels with his forchcad to the south 
Lisping the eternal rame of God 

From Purity's own cherub mouth, 

And looking while his hands and eyes 

Are lifted to the glowing skieg 
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Like a stray babe of Paradise 

Just lighted on that flowery plain 
And seeking for its home again 

Oh! ‘twas a sight—that Heaven— that child— 
A sgcen”, which night have well beguiled 

Lven haughty Lrris of a sigh 

For glories lost and peace gone by ' 

And how felt he, the wretched Man 

Reclining there—while meamo:y ran 

O’er many a year of guilt and strife, 

Flew o.er the dark flosd of 1115 life 

Nor found onc sunny resting place, 

Nor brought him back one branch of grace. 
“ There was & time,’ hesaid, in nuld, 

Heart-humbled toncs—“ thou blessed child 

When young and haply pure as thou 

I 10.664 and prayed like thee—=-but now 

He hung his herad—each nobler aim 

And hope and feeling which had slept 

rom boyhood’s hour that instant came 

Yresh o'er hiu and he wept—he wept: 

9) 

Blest tears of soul-{telt remicnce' 
In whosc benign, redceming {low 

Is felt the tirst, the only sence 

Of guiltless joy that guilt can know. 

‘“ There's a drop,” said the Peri, that down from the 

moon 

Falls thro' the withering airs of June 
Upon EaxYunr’s land, of 80 healing a power, 

ఏం balmy a virtue, tkat even in the hour 
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That drop descends contagion dies 
And health reanimates earth and skiesl— 
Oh, is it not thus, thou man of sin, 

The precious tears of repentance fall ? 
Tho foul the fiery plagues within 

One heavenly drop hath dispelled them all 1 

And now—behold him kneeling there 
By the child's side, in humble prayer, 
While the same sunbeam shinee upon 
The guilty and the guiltless one, 
And hymns of joy proclaim thro’ Heaven 
The triumph of 8 Soul Forgiven! 

"Twas when the golden orb had set, 
While on their knees they lingered yet, 

There fell a light more lovely far 
Than ever came from sun or star, 
Upou the tear that, warm and meek, 
Dewed that repentant sinners cheek. 
To mortal eye this light might seem 
A northern flash of meteor beam 
But well the enraptnred Pepi knew 
‘Twas 8 bright smile the Angel threw 
From Heaven's gate t౧ hail that, tear 
Her harbinger of glory near ! 

“ Joy, joy forever! my task is done--~ 
The Gates are past and Heaven is won! 
Oh!am Inot happy? Iam, I am--~ 
To thee, sweet Eden ! how dark and sad 

Are the diamond turrets of SHADUKIAN. 
Aad the fragrant bowers of Ausenas4ab! 
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“ Farewell ye odors af Barth that die 

Passing away Hke a 107653 sigh;-- 

My feast ig now of the Tooba Tree 
Whose scent is the breath of Eternity ! 

“ Farewell, ye vanishing flowers that shone 

In my fairy wreath 80 bzigh and brief ;-- 

Oh! what are the brightest that eer have blown 

To the lote tree springing by ALrA's throne 

Whose flowers have a soul in every leaf. 

Joy, joy forever,--my task is done-- 

The Gates are prst and Heaven js won!” 
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